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รายละเอียดของรายวิชา
สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
หลักสู ตร/ภาควิชา/คณะ
หลักสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
0593003 กฎหมายกับชีวติ และสั งคม (Life and Social Law)
2. จานวนหน่ วยกิจ
3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสู ตรนิติศาสตร์
หมวดวิชาทัว่ ไป กลุ่มวิชาการศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการเรี ยนที่ 1 หรื อ 2 ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 หรื อ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
ไม่มี
7. วิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน(Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ห้องเรี ยนไม่ระบุแน่นอน
9.วันทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ด้านความรู ้ ความคิด
นักศึกษารู ้ถึงการก่อเกิดสิ ทธิ หน้าที่ ของบุคคลตามกฎหมาย การก่อเกิดความผูกพันตามหลักนิติ
กรรม สัญญาอันเป็ นพื้นฐานของชีวติ ความผิดทางอาญา ขบวนการยุติธรรมเป็ นต้นเพื่อการอยูใ่ นสังคม
นักศึกษาเข้าใจถึงสิ ทธิและหน้าที่ของตน และสามารถเผยเผยแพร่ ความรู ้สู้ผอู ้ ื่นได้
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2. วัตถุประสงค์ ของรายวิชา
ด้านทักษะ / กระบวนการ
นักศึกษาสามารถตอบคาถาม และทาแบบฝึ กหัดที่อาจารย์มอบหมายให้ได้
ด้านคุณลักษณะ / เจตคติ
นักศึกษามีความสามารถนาเอาหลักนิติกรรม สัญญา ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการ
ดาเนินชีวติ ในสังคม ด้านนิติกรรม สัญญา ด้านกฎหมายอาญา เป็ นต้น เพื่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและลดการกระทาความผิด
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ชีวิตและสังคม สิ ทธิ และเสรี ภาพ
ขั้นพื้ นฐาน ของบุ ค คลตามกฎหมาย กฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์ว่า ด้วยบุ ค คล นิ ติก รรม – สัญญา ละเมิด
ครอบครั ว มรดก พื้ นฐานความรั บ ผิดในทางแพ่งและในทางอาญา กระบวนการยุติธ รรมของไทยตาม
ประมวล กฎหมาย และวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆ
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ฝึ กปฏิบัติ
การศึกษาด้ วยตนเอง
45 ชัว่ โมง ต่อ ตามความต้องการของ
1-2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ 1-3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ภาคการศึกษา นักศึกษาและชัว่ โมงเรี ยนที่
ขาดหาย
3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะทาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะราย
ที่ตอ้ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
- พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม มีวินยั มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในงานของตนเอง
- รู ้จกั เคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น รักษาหน้าที่ และรักษาสิ ทธิ ของตนเองไม่ให้ผอู ้ ื่นล่วงละเมิดได้
1.2 วิธีการสอนทีจ่ ะใช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การ
ก่อเกิดสิ ทธิ หน้าที่ การใช้สิทธิ ก่อเกิดนิติกรรม สัญญา และหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามนิติกรรม สัญญา
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- กาหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเสนอในชั้นเรี ยน
- กาหนดบทบาทสมมติในการก่อให้ก่อเกิดสิ ทธิ หน้าที่และความรับผิดตามกฎหมาย
1.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการณ์ให้ความเห็นในกรณี ศึกษาที่ยกตัวอย่างในชั้นเรี ยน เพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิดของ
นักศึกษาให้เหมาะสม
- สังเกตปฏิกิริยาของนักศึกษาในบทบาทสมมติ
2 ความรู้
2.1 ความรู้ ทจี่ ะได้ รับ
ความรู ้ที่จะได้รับจากวิชานี้ เกี่ยวกับกฎหมายธุ รกิจ ประกอบด้วยส่ วนต่างๆ ดังนี้
- ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
- กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วย สภาพบุคคล นิติกรรม ละเมิด ครอบครัว มรดก
- กฎหมายอาญา และความรับผิดทางอาญา
- กระบวนการยุติธรรมทางศาล
- การระงับข้อพิพาททาง
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายเนื้ อหารายวิชา
- ยกตัวอย่างกรณี ศึกษาในแต่ละส่ วนของเนื้ อหารายวิชาเพื่ออภิปรายร่ วมกัน
- มอบหมายให้คน้ คว้าเพิ่มเติมจากตารา หนังสื อ และบทความ
- มอบหมายนาเสนอผลงานการค้นคว้า โดยดาเนินการเป็ นกลุ่ม
3 ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
- พัฒนาความสามารถในอ่านและการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
- พัฒนาความสามารถด้านการวิเคราะห์ปัญหาข้อเท็จจริ ง โดยอาศัยหลักการทางกฎหมายในการแก้
ปัญญาข้อเท็จจริ ง
- พัฒนาความสามารถในการคิด และการนาเสนออย่างเป็ นระบบ
3.2 วิธีการสอน
- ให้นกั ศึกษาจดบันทึกย่อคาอธิ บายบรรยายเนื้อหารายวิชา
- ให้นกั ศึกษาจัดทาบันทึกย่อจากค้นคว้าเพิ่มเติมจากตารา หนังสื อ และบทความ
- ทดสอบด้วยแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน แบบอัตนัยโดยมีการเก็บคะแนน
- ทดสอบด้วยข้อสอบอัตนัยระหว่างการเรี ยนโดยมีการเก็บคะแนน
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3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
- สอบกลางภาค และปลายภาค ด้วยข้อสอบปรนัย และอัตนัย
- ให้นกั ศึกษานาส่ งบันทึกย่อจากค้นคว้าเพิ่มเติมจากตารา หนังสื อ และบทความผ่านทางเวปไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มและมอบหมายงานให้แก่นกั ศึกษาร่ วมกันดาเนินการ เช่น การนาเสนอผลงานการ
ค้นคว้า การทากิจกรรมร่ วมของสาขาวิชาในโอกาสต่าง ๆ เป็ นต้น
4.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากความร่ วมมือระหว่างทากิจกรรม
- ประเมินผลจากประสิ ทธิ ภาพของการทางานในกลุ่ม
- ประเมินผลจากผลสาเร็ จของกิจกรรม
5 ทักษะการรวบรวม วิเคราะห์ ข้อเท็จจริง และการนาเสนอประกอบเหตุผล
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง และการนาเสนอประกอบเหตุผลทีต่ ้ องพัฒนา
1. พัฒนาทักษะในการรวบรวมข้อมูลด้านการฟัง การอ่าน โดยเข้าร่ วมฟังการบรรยาย การอภิปรายทาง
กฎหมาย การอ่านตารา หนังสื อ ต่าง ๆ และการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2. พัฒนาทักษะในการรวบรวมข้อมูลด้านการพูด การเขียน นาเสนอข้อมูลจากเข้าร่ วมการบรรยายหรื อ
การอภิปรายทางกฎหมาย การอ่านตารา หนังสื อ ต่าง ๆ และการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต ต่อ
กลุ่ม
3. พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา และนาเสนอการวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมการบรรยายและการอภิปรายทางกฎหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูล
นาเสนอในชั้นเรี ยน หรื อผ่านเวปไซต์ของสาขาวิชานิ ติสาสตร์
5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากผลงานที่นกั ศึกษานาเสนอ ในรู ปของ การนาเสนอ การทาแบบฝึ กหัด
2. สอบกลางภาค และปลายภาค ด้วยข้อสอบปรนัย และอัตนัย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่ อทีใ่ ช้

1

o ชี้แจงเนื้อหาของวิชา
o แจ้งเกณฑ์การวัดผล
o เก็บข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา

3

2

o กฎหมายเบื้องต้นหรื อทัว่ ไป
 ความหมายของกฎหมาย
 ลักษณะสาคัญของกฎหมาย
 ที่มาของกฎหมาย
 ประเภทของกฎหมาย
 ลาดับศักดิ์ของกฎหมาย
o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
บุคคล และนิติบุคคล
 ความหมายบุคคล และนิติบุคคล
 ความสามารถของบุคคลฯ

3

4

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
นิติกรรมและสัญญา
 ความหมายของนิติกรรมและสัญญา
 ความสมบูรณ์ของนิติกรรมและสัญญา
 ประเภทของสัญญา
 มัดจา เบี้ยปรับ และการเลิกสัญญา

3

5

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสัง่ และลาภมิ
ควรได้
 กฎหมายลักษณะหนี้
 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงาน
นอกสัง่ และลาภมิควรได้

3

3
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ผู้สอน

- แจกคาอธิบายรายวิชา
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
- ให้นกั ศึกษาจัดทาข้อมูล
เบื้องต้นของตนเอง
- การให้ศึกษาด้วยตนเอง จาก
ตาราเรี ยนหลักก่อนการเรี ยน
- Microsoft Office PowerPoint
-วัดผลก่อนการเรี ยน
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- มอบงานให้ยอ่ ความจากตารา
หรื อบทความ
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน- ยกตัวอย่างคดี
ประกอบ
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint
สาขานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สั ปดาห์ ที่
6

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่ อทีใ่ ช้

มคอ.3/6
ผู้สอน

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
ทรัพย์และทรัพย์สิน
 ความหมายทรัพย์และทรัพย์สิน
 ส่วนประกอบของทรัพย์สิน
 ประเภทของทรัพย์สิน
 ทรัพยสิ ทธิและบุคคลสิ ทธิ
o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
เอกเทศสัญญา
 สัญญาซื้อขาย
 สัญญาแลกเปลี่ยน
 สัญญาให้

3

- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- Microsoft Office PowerPoint

3

8
9

o การวัดผลกลางภาคเรี ยน
o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
เอกเทศสัญญา
 สัญญาเช่าซื้อ
 สัญญาเช่าทรัพย์

3
3

10

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
เอกเทศสัญญา
 สัญญาจ้างแรงงาน
 สัญญาจ้างทาของ

3

11

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
เอกเทศสัญญา
 สัญญายืม
 สัญญาฝากทรัพย์

3

- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint
อ.ศิลป์ ชัย
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint

7
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ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม
ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม
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สั ปดาห์ ที่
12

13

14

15

16

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่ อทีใ่ ช้

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เรื่ อง
เอกเทศสัญญา
 สัญญาค้ าประกัน
 สัญญาจานอง
 สัญญาจานา
o ประมวลกฎหมายอาญา
o โครงสร้างความรับผิดทางอาญา

3

o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5
เรื่ อง ครอบครัว
 การหมัน่ การสมรส
 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริ ยา
 ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับ
บุตร
o ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5
เรื่ อง มรดก
o ความหมายมรดก
o ทายาทในการรับมรดก
o การเสี ยสิ ทธิในมรดก
o พินยั กรรม
o สอบปลายภาค

3

3

3

3

มคอ.3/7
ผู้สอน

- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- ให้วเิ คราะห์กรณี ศึกษา
- Microsoft Office PowerPoint
- บรรยาย ยกตัวอย่าง
อ.ศิลป์ ชัย
- ถาม ตอบเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในชั้นเรี ยน
- ยกตัวอย่างคดีประกอบ
- Microsoft Office PowerPoint
- การทดสอบหลังเรี ยน
สอบปลายภาค
อ.ศิลป์ ชัย

ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม

ลีลิตธรรม

*หมายเหตุ การเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ในสัปดาห์ที่ 1-16 จะมีการเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยน และในระบบ Online ผ่านสื่ อ เช่น ระบบ Zoom Meeting หรื อ Google Meetในการเรี ยนการสอน
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีควบคู่กนั ไป เพราะจานวนนักศึกษาในห้องเรี ยนไม่เกิน 20 คน
ดัง นักเรี ยนบางส่ วนจึงต้องศึกษาผ่านระบบ Online
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มคอ.3/8
2. แผนการประเมินผลการเรียน
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1.
-พัฒนาการด้านความรู ้
2.

3.

วิธีการประเมิน

- ทดสอบความรู ้ก่อนเรี ยน
-ทดสอบความรู ้หลังเรี ยน
- ทักษะการเขียนตอบ
- ให้ทาบททดสอบใน
ข้อสอบทางกฎหมาย
ระหว่างเรี ยน และตรวจให้
คะแนนจริ งเพื่อให้
นักศึกษาทราบถึง
ข้อบกพร่ อง
- ทักษะความรู ้ทางกฎหมาย - สอบปลายภาคด้วย
ทั้งหมดที่ได้รับในการเรี ยน ข้อสอบปรนัย และหรื อ
รายวิชากฎหมายกับชีวติ
อัตนัย
และสังคม

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
1
8 และ 16
3 , 5, 7,10,
11, 13, 14

16

สั ดส่ วนการ
ประเมิน
ไม่มี
60 และ 40
ไม่มี

40

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1 ตาราและเอกสารหลักทีก่ าหนด
- เอกสารประกอบคาบรรยาย วิชากฎหมายกับชีวติ และสังคม ผูเ้ ขียน อ.ศิลป์ ชัย ลีลิตธรรม
2 เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ประมวลกฎหมายอาญา คาพิพากษาศาลฎีกา
- ระบบ E-learning มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3 เอกสารและข้ อมูลแนะนา
1. คาอธิบายกฎหมายเบื้องต้น ผูเ้ ขียน ดร.หยุด แสงอุทยั
2. คาอธิบายกฎหมายเบื้องต้น ผูเ้ ขียน สมยศ เชื้อไทย
3. คาอธิบายกฎหมายเบื้องต้น ผูเ้ ขียน วรวุฒ เทพทอง
4. คาอธิบายกฎหมายธุ รกิจ ผูเ้ ขียน บุญเพราะ แสงเทียน
5. คาอธิบายกฎหมายธุ รกิจ ผูเ้ ขียน อ่อนน้อม คนซื่ อ
6. คาอธิบายกฎหมายธุ รกิจ ผูเ้ ขียน เจนพล ทองยืม
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มคอ.3/9
หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุ ง
1 กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2 กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3 การปรับปรุ งการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5 การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
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